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Tausta:
Studio Puiston suunnittelemassa ratikkanäyttelyssä 

kororstettiin vuorovaikutteisuutta. KSV halusi kahden 

työpajan keinoin näyttää miten liikenneinvestoinnit luovat 

huikeita kehitysmahdollisuuksia maankäyttöön. Haagan 

liikenneympyrän osalta mietitittiin mm. onko se muiden 

kaupunginosien reunalla vai onko se uusi keskus?

Tulokset:
Yhteisen ideoinnin pohjalta työstettiin Studio Puiston 

toimesta tulevaisuusvisiot jotka esitellään tässä 

esityksessä!

Työpaja:
3.3.2016 Laiturilla ja KSV:llä pidetyssä työpajassa 

tulevaisuuden asumista ja Haagan liikenneympyrää 

visioitiin yhdessä kutsuttujen asiantuntijoiden, 

kaavoittajien, liikenneinsinöörin sekä Studio Puiston 

suunnittelijan kanssa.
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Liikenne hallitsee ja vie 
paljon tilaa

rakentamiselta 

Viheryhteyksien 
katkeaminen

Pikaraitiotien pysäkin
saavutettavuus?

Puuttuva identiteetti - 
mihin kuuluu?X

X

Haasteet
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Keskustan lähellä

Kehitysmahdollisuudet

• *luonto

• *hyvät liikenneyhteydet

Kaupunkibulevardi

Tunnettu paikkaLuonto

Solmukohta, node Tiivistämisen 
potentiaalia

Liikenneyhteydet
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NYKYTILANNE    
pIKArAITIoTIE pITäjäNmäENTIELTä  
ELIEL sAArIsEN TIEN suuNTAAN.
+ suomEN VANHIN jA    
TuNNETuIN KIErToLIITTYmä

Keskustelua liikenteestä

Työpajan aikana ideoitiin liikenteellisiä 

ratkaisuja. Pikaraitiotiet tulevat muuttamaan 

liikenneyhteystarpeita, jolloin liikenteen 

hallitsevuutta ympäristössä voitaisiin vähentää.

Vihdintie

Pikaraitiotie-
pysäkki

T-rIsTEYs
LIIKENNEYmpYrä poIsTuu. LIITTYmä 
pITäjäNmäENTIELTä VIHdINTIELLE 
muuTETAAN T-rIsTEYKsEKsI.
+LIIKENTEELLINEN sELKIYTTämINEN

Vihdintie

Pikaraitiotie-
solmukohta

Pitäjänmäentie

Pitäjänmäentie

NodE
pIKArAITIoTIEVErKKo TäYdEN-
TYY. osIA LIIKENNEYmpYräsTä 
VoIdAAN oTTAA poIs KäYTösTä, 
jA KEsKusALuETTA VoIdAAN 
HYödYNTää rAKENTAmIsELLE.
+ IdENTITEETTI

Vihdintie

Pikaraitiotie-
solmukohta

Pitäjänmäentie
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Työpajassa keskusteltua

Taina, liikenne-
suunnittelĳ a Timo, urbanisti 

ja bloggaaja

Tiina, vuorovai-
kutussuunnitte-

lĳ a KSV

Nina, kaavoit-
taja

Tomi, kehitys-
johtaja, vuo-

rovaikutteisen 
suunnittelun 
kannattaja

Pekka, kestävän 
arkkitehtuurin 
asiantuntĳ a

Tapani, yleis-
kaavoittaja

Vapaa-ajan viettoPalveluiden käyttäminenAsuminenTyön tekeminen
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Työn tekeminen

Toimistot vähenevät kun pysyvät 
työpaikat vähenevät. Useita työn-
antajia.

Rutiinityö enemmän koneilla, ro-
boteilla.

Korjauspalveluja, toisaalta high 
tech-osaamista.

Toisaalta innovointi vaatii koh-
taamisia. Innovoivat tapaamiset, 
tapaamisen merkitys kasvaa

Työskentelyn fyysinen sĳ ainti 
muuttuu, työskentely kotona ja 
puistossa.

Joustavat liikkumistarpeet, työlii-
kenne hajautuu ajallisesti.

Etätyö lisääntyy, työkahvilat tai 
alueelliset työtilat kodin lähellä.

Työ on joustavampaa. Työ- ja 
vapaa-aika limittyy.

Downshiftaus, leppoistaminen. 
Iloisuus töissä.

Asiantuntĳ atyö ja freelancetyö 
lisääntyy. Työmarkkinoiden eriar-
voistuminen.

Työn määrä vähenee, työaika 
lyhenee.

Skenaario 2040
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Asuminen

Ekologisesti kestävämpää raken-
tamista, hiilĳ alanjälki

Useimmissa taloissa viherkattoja, 
viherintegrointi rakennuksissa.

Asuminen sekoittunutta, palvelut 
lähellä.

Tavaran omistamisen vähenemi-
sen vuoksi esim. säilytystiloja 
vähemmän.Enemmän tilaa, isoja 
korkeita huoneita (onko huonei-
ta?)

Yksilöllisiä koteja oman mielty-
myksen mukaan. Yhteiskäyttöti-
loilla asuminen halvemmaksi.

Valinnanvara kasvaa. Vaaditaan 
laatua.

Ihmiset asuvat yhä tiiviimmin -> 
luonnon ja virkistäytymisen mer-
kitys kasvaa.

Yhteisasuminen (sukupolvet).

Tilaa vähemmän, luonnon resurs-
sien hupeneminen.

Tilatehokkuus, muuntojousto, ma-
teriaali- ja energiatehokkuus.

Asuinpaikkojen vaihtuvuus kas-
vaa, joustavuus asumisessa tär-
keää.

Skenaario 2040
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Palveluiden käyttäminen

Kauppakeskusten elämyksellisyys 
korostuu.

Viihde ja tapahtumat korostuvat.

Ekologisuus korostuu mm. liikku-
misessa.

Paikallisuus, nopeus korostuu. Palveluntarjonta kasvaa, digita-
loisoituu?

Lähipalvelut pyöräillen, kävellen, 
läheinen palvelu.

Käsityön arvo kasvaa.

Ekosysteemipalvelut.

Elämyksiä vai niukkuuden rajalla?

Palveluiden tuominen kotiin kas-
vaa (ostokset, siivoaminen, hoiva 
ym).

Fillarin huolto, korjaaminen koros-
tuu kun resursseja vähemmän.

Skenaario 2040
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Vapaa-ajan vietto

Skenaario 2040

Ei ohjelmoitu vapaa-aika koros-
tuu.

Virtuaalimaailmaan käymään? 
Virtuaalipuutarha?

Vapaaehtoistyönä hoivatyö, kun-
nostus- ja korjaustyöt

Lihasvoimalla tai tuuli- aurinkovoi-
malla toimivat laitteet, kahvilat, 
kylpylät?

Alakulttuurit voimistuvat. Mökkeily hiipuu.

Vapaa-ajan merkitys kasvaa, 
luonto on tärkeä.

Stressin vähentäminen.Voivatko lapset kulkea itsenäi-
semmin harrastuksiin?

Vapaa-ajan vietto yksilöityy edel-
leen. 

Vapaa-aika vietetään lähellä, yh-
dessä olo, puuhastelu.
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Sij oitteluluonnos uudesta rakentamisesta, joka muodostaa vahvan oman identiteetin 
liikenneympyrän alueelle.  Kaareva korttelimassa nousee viheryhteyksistä muodostuvan kummun 

päälle. Liikenteen merkitys alueella säilyy ja samalla sulautuu osaksi uutta rakentamista. 

Skenaario 2040
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Asumista, työtiloja ja kaupallista tilaa yhdistelevä kortteli muodostaa keskelleen vehreän 
terassoidun puistoaukion, josta on yhteydet viheralueille sekä raitiotielle.

Skenaario 2040



STUDIO PUISTO 
ARKKITEHDIT OY

ABRAHAMINKATU 8
00180 HELSINKI

STUDIOPUISTO.FI
INFO@STUDIOPUISTO.FI

+358 40 823 9359
Y 2599522-7

Rakentaminen on monimuotoista. Urbaaneista mökeistä terassoituun kerrostaloasumiseen.
Eri toiminnot, työ, palvelut ja asuminen limittyvät.

Skenaario 2040 Etätyön lisään-
tyessä tarvitaan 
myös työkahvi-
loita tai alueelli-

sia työtiloja. Innovoivia 
kohtaamisia, 
tapaamisien 

mahdollistami-
nen.

Yksilöllisiä kote-
ja, sukupolvien 

yhteisasuminen, 
yhteiskäyttö- 

tiloja.

Ekologisesti 
kestävä rakenta-
minen, viher- ja 

energiainte-
grointi raken-

nuksissa.

Lähipalvelut 
saavutettavissa 
kävellen ja pyö-

räillen, palve-
lujen tuominen 

kotiin.

Vapaa-ajan 
vietto mahdollis-
ta kodin lähellä. 

Viheralueet 
osana asuinym-

päristöä.

Paikasta muo-
dostetaan liiken-
teellinen noodi, 
jossa liikenne ei 

hallitse.
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